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KARI). CODY VISĄ SAVO TURTĄ 
; ;/ ATIDAVĖ ARKIDIECEZIJAI

TŪKSTANČIAI VAIKŲ, SUAUGUSIŲ IR VYRESNIO AMŽIAUS 
L ? ŽMONIŲ MELDĖSI KATEDROJE IR ATSISVEIKINO ,

CHICAGO, III. — Kardinolas 
Cody visą savo asmenišką turtą, 
investavimus, j bankuose laiko
mas rsumąs jiaskyrė Chicagos 
Roųios' KatalįMį.arlavy^upijai, 
kurią jis vaIdė'pėr t/metų. Kąr-

iriame nurodė, ktttiėms fCflta- 
lams arkivyskupiją turėtu 'nau
doti jo palikta asmenišką, turtą.

TęštamęhtaS' buvo’ pasirašytas 
siu- metų sausio 2 dieną, kai jiš 
grįžo iš. Northwestern ligoninės. 
Kardinolas labiali -* pasitikėjo 
Northwestern ligonine, negu bet 
kuria kitą' ligdhine i'Chicagoje. 
NortĮnveštarn ligoninės gydyto
jai jąm-j pasakė tikrą'šyėikatOs 
padėtį ir kokių galima laukti 

. pasekmių.... /’ ‘ -
' Grįžęs iŠ ligonines, kardino
las Cody pasikvietė, teisinius -pa
tarėjus ir jiems padiktavo yisąs 
paskutinės savo valios Sąlygas.

. Didžiausią dalį paskyrė” ' 
ligotiems kunigams ...

Kardinolas ’ Cody -pirmiausia 
savo testamente nurodė reikalą 
apmokėti, visus valstybinius mo
kesčius. Jeigu teismas rastų rei
kalo'sumokėti mokesčius už by
loje nurodytas sumas, tai testa
mento vykdytojai neturėtų jo
kių kliūčių tuos mokesčius su
mokėti, nes toks buvo 'palies 
kardinolo priešmirtinis pageida
vimas.

Testamentas pasirašytas sau
sio 2 dieną, o balandžio 27 dieną 
jis buvo įteiktas teismui.

Mačiusieji tvirtina, kad pačią 
didžiausią savo palikimo dalį 
kardinolas paskyrė) sergantiems 
Chicagos arkivyskiipijcfe kuni- 
ganjš. ; ' • -

Kad reikalas sklandžiau butu 
vykdomas, kardinolas įpareigo
jo Chicagos Lake Shore banką 
prižiūrėti testamento vykdymą.

Specialistai tvirtina, kad- kar
dinolas paliko vidutinę sumą, 
ne tokią didelę, kaip daugelis 
manė. Be to, ponia Wilson turė
jo tiktai $100,000 apdraudą.

Kardinolą Cody laidos 
Karmelitų kapinė:e

Kardinolas John Cody bus lai
dojamas ketvirtadienį, balan
džio 29 d., Karmelitų kalno ka
pinėse. Procesijai iš katedros 
teks važiuoti Eisenhower greit
keliu iki Wolf kelio. Hillside sri
tyje teks išvažiuoti iš Eisen- 
rower greitkelio, pasukti į.kairę 
ir nuvažiuoti iki Karmelitų ka
pinių.

Ten karstas bus įneštas į vys- 
kuįtu koplyčią. Toje koplyčioje 
jau yra palaidoti keli Chicago 
katalikų-vyskupai. Jau yra pa
ruošta vieta kardinolo karstui. 
Manoma, kad laidojimo ceremi- 
Dįįos; Jk^inėse pasidės apie 

-3 vai: po. pietų. - • V
Mišios katedroje prasidės 

5:30 vai. ryto; Nuo 6 iki 9 vai. 
bus laikomos 5 mišios. Kunigas 
Lyne pasakys pamokslą. Laido
tuvės prasidės vidurdienį. Joms 
vadovaus’ 'popiežiaus atstovas 
arkivyskupas' Pijus Laghi. Mal
doms užsibaigus, karavanas 
važiuos į Karmelitų kapines.
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George Bush

Viceprezidentas George Bush gegužės mėnesį praleis 
Kinijoje penkias dienas ir bandys pagerrhtFsantykiiis 

" ’ su dabartine Kinijos vyriausybe.

is

Over One Million Lithuanian 
In The United States

PREZIDENTAS REAGANAS 
GALI LIUDYTI

WASHINGTON, D.C. — Ant-’ 
ra<iienį prasidėjo John \V. j 
ILnck’ley teisinas už pasikėsini-Į 

Į mą nužudyti prez. Beaganą.! 
I l>videšiint šešių metų Hinckley 
buvo atvestas į teismą. J s dė- 

i vėjo paprasta kulka neperšau- 
į namą liemenę.

Bijoma, kad k?s nors neban- i
dvtu nužudvti pasikėsintojo. Jis s',ręsiL J1S suunK?s u,c-’' SKr'‘S1' 

’pats bijo nfrties. Baimę sukėlė Į Ruenos Air»s ir i5dėst>’ti nau’ 
» keli savanoriai advokatai, kurie
pajėgė visą teismo reikalą už- • 
vilkinti išlisus metus, ieškodami 
įvairių tęsinių priekabių. John 
Hinckley sunkiai sužeidė ketu-.

Į ris žmones. Jie yisi stebisi, kaip 
Į advokatai galėjo visus reikalus 1 
| taip sutvarkyti, .kad ištisus me-į 
J tas Hinckley pajėgė pabūti be.

f teismo. Sužeistieji arba jų arti-į 
rrnli Kantri! .

Prez. Galtieri atsisakė išklausyti 
naują sekretoriaus Haig pasiūlymą

PO 18 VALANDŲ BRITAI NEĮLEIS JOKIO ARGENTINOS 
AR KITŲ VALSTYBIŲ LĖKTUVO Į FALKLAND SALAS

BUENOS AIRES, Argentina.—
JAV Valstybės sekretorius
Haig pranešė Argentinos vy
riausybei naują pasiūlymą Falk
land salų klausimui taikiai iš
spręsti. Jis sutinkąs tuoj- skristi

ją planą.
Argentinos prezidentas Leo

poldo Galtieri pranešė sekreto
riui Haig, kad jis visai nesidomi 
tuo nauju pasiūlymu. Argenti
nos vyriausybė Falkland salas 
skaito savo salomis ir niekam 
neperleis suvereninių Argenti
nos teisių.

Argentinos užsienio reikalų 
{mieji gali bandyti keršyti pasi- ministeris N. Costa Mendez tre- 
kėsintojui.

Antradienį teisėjai pradėjo tybių
ieškoti prisiekusiųjų teisėjų. Tai, Washingtone. Jis bandė įtikinti 
sunkus ir ilgas darbas. Vėliau PietM Amerikos valstybių atsi
seks liudininkai. Manoma, kad vus. Padėti Argentinai atsispirti 
prezidentas Reaganas ateis į britų karo laivynui, norinčiam

- AMERIKOS ŽVALGYBA SILPNAI
SUORGANIZUOTA, - SAKO INMAN

LAIKRAŠTININKAMS IšKeLė PAČIAS SILPNIAUSIAS 
ŽVALGYBOS VIETAS, DIDELĮ PAVOJŲ

SAN FRANCISCO, Calif. — Jis žino, kad Amerikos žvalgy-

KINIEČIAI PLANUOJA 
NAIKINTI KOMUNAS

PEKINAS. — Kinijos komu
nistų partijos vadovybė, planuo
ja padaryti, dideles pakaitas, da
bartinėje krašto konstitucijoje. 
Jau paskelbtos kelios projektuo
jamos konstitucijos pakaitos, 
bet netolimoje ateityje bus pa
skelbta daugiau svarbių konstiJ 
tucijos pakaitų. , : 1

Pats didžiausias konstitucijos 
keitėjas yra vicepremjeras Ten- 
gas Hsiaopingas. Anksčiau visi 
kreipdavo dėmesį į Mao Cetun- 
go kdnstitucijos pagrindinius 
dėsnius, tuo tarpu Tengas pra
dėjo nekreipti dėmesio į gamy
bą trukdančius konstitucijos pa
ragrafus.

Dabartiniu metu komunisti
nėje Kinijoje yra 50,000 kolcho
zų. Sudaryta konstitucijai keis-* 
ti komisija paskdbė, kad ji ren
giasi panaikinti šiuos kolchozus. 
Komisijos nariai yra įsitikinę, 
kad paleisti kolchozai pagamins 
daugiau javų ir pramonės gami
nių negu dabartiniai kolchozai.

Kinijos konstitucija turi 140 
straipsnių. Kiekvienas jų liečia 
svarbų krašto gyvenimo klausi
mą. Manoma, kad kai kuriuos 
straipsnius teks panaikinti.

— Anwar Sadato sūnus Ganiai 
atvyko į Kairą pasveikinti pre
zidentą Hosni Mubaraką už kal
bą, aukštai vertinančią jo tėvą.

Balandžio 29: Petras Kank., 
Antanina, Sengailis, Visė, Tari- 
mantas, Indrė.

Saulė teka 3:51, leidžiasi 7:46.
Oras giedras, vėsud.

— Egipto nutarimas pripa
žinti Izraelį yra pats didžiau
sias teisinis izraelitų laimėji
mas arabų tarpe.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $346.

Argentinos kariai vargu t<begins 
A. | Falkland salas. Susidariusią dėl 

jų krizę reikia išspręsti pasitari
mų keliu, o ne karo veiksmais.

LONDONAS. Anglija.— Ihitų 
vyriausybė antradienį informa
vo’ ne tik Argentiną, bet ir visą 
eilę kitų valstybių, kad nesiųstų 
savo lėktuvų į Falkland salžS, 
nes po 18 valamlų britų karo jė
gos neleis jokiems lėktuvams

čiadienį tarėsi su Amerikos Vals- 
organizacijos atstovais

ti iš jų.
Britų karo laivai jau pasi kė 

Falkland salų vandenes. Britai 
pranešė, kad jie sutinka tartis 
apie galimybes taikiai išspręsti 
konfliktą su Argentina, bet jie 
reikalauja, kad visi Argentinos 
kariai pasitrauktų iš Falkland 
salų.

teisiną ir-papffšalcciv^&ip jam j^ga a timli. (Falkland. saįąs,,iš.

KINIJOJE NUKRITO
" KELEIVINIS LĖKTUVAS

.... PEKINAS, v-. PirmJuluiuĮ. Ki
nijoje nukrito keleivinis lėktu- 

, vas, užmušdamas visus 112 k?-
atrodė John W., Hinckley Jr.' argentiniečių, bet -pastebėjęs, 

kad negaus pritarimo, prašant __
ekonomines sankcijas prieš Ang- [ leivių.

■ liją. nuo to prašymo susilaikė.; Lėktuve buvo du amerikie- 
Bųyo aišku, kad susirinkę atsto-1 čiai, praleidę savaitę Kinijoje ir 
vai neskubėjo prižadėti Argen-' planavę grįžti į Havajų salas, 

[tinai paramos ginant Falkland J Nelaimėje žuvo 68 metų ameri- 
i salds. Amerikos valstybių atsto j kietis Linslcy Gressitt ir jo 67 
yai sutiko pripažinti suverenines metų žmona Margaret, iš Ilono- 
salų teises Argentinai, bet nesu- lulu. Nelaimė įvyko Kantono 

įtiko .padėti Argentinos karių I provincijoje, Guilin kalnų pa
šlaitėje.

Amerikos konsulas Kantone 
■ pranešė, kad nelaimėje žuvęs

pasikėsinimas.

EKSPEDICIJA KAINUOJA > 
$480 MILIJONŲ

LONDONAS, Anglija. — Briv 
tų gynybos ministeris J. Nott- 
pranešė laikraštininkams, kad 
premjerė M. Thatcher paskyrusi

* ** I t 1

Amerikos žvalgyba labai silpnai ba yra atsilikusi, bat jis neturįs milijonų dolerių sumą Falk-Į\ 
organizuota, — vietos laikrašti- noro imtis tinkamai ją organi- 
ninkams pareiškė adm. Bobby R. 
Inman, kuris paskutiniais me
tais vadovavo Amerikos žvalgy
bai ir praeitą savaitę atsista
tydino. .

Adm. Inman, tvirtina, kad ki
ltų valstybių žvalgyba yra daug 
geriau organizuota, turi tikslių 
žinių apie tikrą stovį kituose 
kraštuose, tuo tarpu amerikie
čiai naudojasi atsitiktinai gauto
mis žiniomis.

Adm. Inman pabrėžė Ameri
kos žvalgybos silpnąsias vietas, 
bet pastebėjo, kad jo santykiai 
su ČIA viršininku William Ca
sey visą laiką buvę geri. Orga
nizuoti tokią žvalgybą, kokia ji 
turėtų būti, reikalauja daug pa
stangų. Tam reikia skirti dau
giau pinigų, rasti reikalingus 
organizatorius, kurie galėtų 
naudotis naujais išradimais ne 
tik Amerikoje, bet ir kitose 
valstybėse.

Rusai išleidžia žvalgybai 
pasakiškas sumas

Sovietu valdžia išleidžia žval
gybos tikslams pasak škas su
mas. Jie turi specialistų, kurie 
knisasi Amerikos žurnaluose, 
bibliotekose, ieško naujų infor
macijų, kurios gali būti naudin
gos ne tik jų apsaugai, bėt ir 
'ekonominiam gerbūviui. Rusai1 
labai gerai informuoti apie-nuo
taikas komunistų valdomuose 
kraštuose, -bet jie taip pat turi 
gerų žinių apie Amerikos pra
monę,, transportą, susisiekimą ir 
kitas svarbias sritis. -

Adm. Inman buvo žvalgybos 
specialistas, bet dabar, sulaukęs 
51 metų, pasitraukė iš žvalgybos 
ir rengiasi eiti į privatų biznį.

zuoti. Jis yra pasiruošęs padėti savaitę kiekviena diena britams
darbo besiimantiems žmonėms, kainavo pusantro milijono do- 
galės duoti praktiškus patari- 
rimus, bet pats nenorįs imtis 
atsakomybės. Daugelis laikrašti
ninkų buvo nustebę tokiais atvi
rais ir tiesiog „susirūpinti ver
kiančiais admirolo Inman pada
rytais viešais pareiškimais.

land saloms išlaisvinti. Pirma < '+ \* grupei ginti tas teises.
Apie Pietų Georgia salą. Wa- 

sliingtone susirinkę atstovai vi
siškai nesitarė., nes argentinie J L. Gressitt 1919 metais profeso- 

j čiai to klausimo posėdyje iš viso! riavęs Chungshan universitete
‘ lerių.

Bet dabar britų laivyno išlai-
k\mas Pietų Atlante kainuoja j Pietų Georgia salos i ir dabar vedęs tvrinėjimus Kan-
Zymiai daugiau. Dabar .r laivų • vandcnyse argentiniečiai prara-1 tone.

PIETŲ GEORGIA BUS 
LAIVYNO BAZĖ

LONDONAS, Anglija. — Ad
mirolas Sandy Woodward pa
reiškė laikraštininkams, kad Pie
tų Georgia sala, paimta praeitą 
sekmadienį, bus pagrindinė ba
zė Falkland saloms ijlaisvinti. 
? Pietų Georgia yra 800 mylių 
atstumoje nuo Falkland salų. 
Britai buvo nustebę, kad saldje 
buvusieji argentiniečiai taip 
greitai pasidavė, nesipriešino, 
— pažymėjo adm. Woodward.

Pietų Atlantas labai vėjuotas. 
Didieji britų laivai plaukė pir- 

Imyri, bet kartais jiems teko ko- 
* voti 40 pėdu aukščio bangas. 
Dabar britų jūreiviai naudos P. 
Georgia uostus savo laivyno ba
zei sudaryti.

Britų kard laivai apsups Falk
land salas, bet karo medžiagos 
sandėliai buš Pietų Georg ą sa
los uostuose.

' — Pietų Georgia salos 
kraštuose ar kalnų Uolose 
gali būti keli argentiniečiai, 
jie nepavojingi, nes jų skaičius 
labai mažas.

pa
dą r 
bet

— Prezidentas H. Mubarakas 
pareiškė, kad Egiptas padės 
arabų valstybėms, bet nieko ne
darys Izraelio sąskaitom

skaičius žymiai didesnis. Pra- 
džioje išplaukė 18 karo laivų. Jie 
pradėjo kelionę nepilnai apgink
luoti. Reikalai pasikeitė, kai lai
vyną suliko iš Gibraltaro išplau
kė karo laivai ir pagalbiniai su 
įvairių rūšių ginklais ir amuni
cija. I rie ekspedicijos prisidėjo’ keijs provokacinius šūvius į du į ^-Jordanijos karalius pasakė 
ir Afrikoje buvę britų transpor- brjtų ma|ūnsparniuS( klirie pa. j kad Artimuose Rvtuose nebus

■ do savo narlaivį “Santa Fe’’,
įplaukusį į Grylviken uostą.

Kaip Grylviken mieste- buvu
sieji Argentinos kariai, taip ir [ dokas būrys kiniečių, iš Hong 
“Santa FU’ narlaivyje buvusieji Kcngo skridusių į Kiniją savųjų 
Argentinos jūreiviai, pasidavė aplankyti.
nelaisvėn. Argentinieč ai paleido

i šūvius į du j

to ir karo laivai tris raketas . „San)a Fe„
Dabar Pietų Atlante- yra 28

britų karo laivai ir 37 pagalbi
niai transporto laivai, plaukią į 
Falkland salas’. Kiti plaukia tie
siai į Pietų Georgia salą gink
lams ir maistui iškrauti.

Pietų Georgia saloje jau su
imti 200 argentiniečių. Buenos 
Aires žinių agentūra tvirtina, 
kad ten turėtų būtį daugiau ar-' 
gentiniečių.

Lėktuve buvo ir japonų, at
važiavusių į Kiniją ir Hong 
Kongą. Ba to, lėktuve buvo di-

Jordanijos karalius pasakė,

taikos, kol Izraelis neatšauks sa-
ir sunkiai jį sužalojo. Netrukus vo ginkluotų pajėgą iš okupuotų 

[įgula pasidavė britams .nes nar ' Jordanijos žem ų.
laivis jau nebetiko' plaukiojimui.

Amerikos valstybių atstovų 
posėdyje buvo aišku, jog kitos 
valstybės yra įsitikinusios,

— Premjeras Menachem Be
ginąs tikisi, kad kitos arabų 
valstybės pripažins Izraelį, kaip ( 
jį pripažino Egiptas.

— Prieš santykius su Egiptu 
pasisako liktai Sirija ir Libija.

— Izraelis nori pagrobti Ga
zos ruožą, dešinįjį Jordano upės 
krantą ir Golano aukštumas, j 
bet jis neturės saugumo, kurio 
taip trokšta.

— JAV ambasadorius bando 
įtikinti krikščionis demokratus, 
kad bendradarbiautų su kitomis 
Salvadoro politinėmis partijo
mis.

”------ —

— Didelė arabų valstybų 
dauguma nori atnaujinti santy

>

*1 y

Vicepremjeras Tengas Hsiaopingas piane 
Kinuos komisija konstitucijai keisti planuoja 

panaikinti 50,000 kolchozų.
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Moderni mozaika ir magaryčios
D«w DON PILOTAS ' ' ?,

nepriklausomybės deklaraciją.
Man, — apsakė antras, — 

yra smagiau paširdy# pę če
kiais, žinant, kad .aš turįu jų pa
degimą.

NUOSMUKIS® TRAGEDIJA
Vargom, plušom ir aukojom, 
Statėm Jaunimo Namus.
Dabar verčia aukštyn kojom 
Politruks iš anapus. ..

Sugadino visiems ūpą
Marijonų ątšlaiiųe,
Kai iŠ Vilniaus politruką 
Išsikvietė su daina.

Proletarai iš “Vienybės”
Ir komsorgai iš “Vilnies”, 
Sutupę po vienu stogu 
Statė gaires ateities...

Pagal Kremliaus kamęil-pną 
Padąįnąyo Daunora,
Mes pagerbdami jo norą 
Išmetėm lauk’ Smetoną.

Vieni nukabino Vytį, 
Daiktus šventus — cūdaunus;
Kiti eidami pro šalį
Kaišiojo mums liežuvius.

Liaudis pyko ir kalbėjo:. 
“Nereik. Daųųprb dainų!
Pataikūnai išprotėjo —
Išgint, lauk iš tų namų!”

Atsirado ir “kenkėjų”, 
Piketuotojų narsių.
Broniaus Kviklio žodžiais tariant: 
“Komunistų agentų”. .

; /- Pįkętavom, skęrėčiojom,
■ Kas su špyga, kas žodžiu.

a Ir energiją eikvojom, 
Pykdami ant padlaižių.

Mūs’ lozungai aiškiai skelbė :

Maksymo valgykloje 
' 1

Vieną dieną syetinišąhi užsa
kė stalą garsiame Maksymo res-' 
torane Paryžiuje, yos atvykęs 
su draugais, turtingesnis pini
gais negu mandagumu, paėmė 
servetėlę ir užkišo ją sau u/ 
apykaklės.

Kelneris rimtai prieina prie 
jo ir iškilmingai paklausia:

— Ar jums tik nuskubti barz
dą ar ir nukirpti pūųjps? 

♦ * ♦
Naudingas išradimas

Mokytojas: — Jei mes taip 
lengvai kvėpuojam, tai tik dėka • 
deguoniui. Deguonis yra neatbū
tinas augalų, gyvūnų ir žmonių 
gyvybei. Ar žinote, kad jis bu
vo išrąstąs tik prieš 300 metų?

Jonukas: — O kuo, ponas mo- 
įęyfs'jajj, kvėpuota anksčiau? 

* * *
įspėjimas

Fotografas jaunavedžams sa
ko: i

— Gal malonėsite nusišypsoti 
ir nuduoti, kad ši diena jums 
yra laimingiausioj! . . ? .

# * *
TAUPYMO SUMETIMAIS

Viepti škotas važi oja trau
kiniu ir prie kiekvienos stoties 
išbėga nusipirkti bilietą.

Pastebėję^ ' tą, konduktorius 
klausia jo:

— Ąr pe patogiau tau būtų 
nusipirkti joįiiętą visai kelio-' 
nei.? _ J <

jwu _t ll*'*1 11 ' į-K     “* ■ - 1 - ’K! ”

Pasikalbėjimas
Maiklo 
su Tėvu

Ge- munistinės spaudos nepirko

RAPSODIJA
Motyvu: Kur bąkftžė samanota.

(Tęąnys)

— Nemagąryčauk meškos kąilk», jos dąr prigavęs, 
i nes kada žmogus šaudo, velnias kpHpįąs gąudp.- Ši moralė 
• tinka visiems abstraktinių depozitų ąyąnsmįnkams.

Laimės dienos slinko. Aš ėmiau iš banko... žmonos

— Sveikas gyvas, Maiki. 
rai, kad pas mane užsukai.

— O kas gąugras?
— Praeitą $ay|itę gavau 

paprastąi įdomų laišką.
— Laiškai įdomūs, jeigu 

parašo galvojanti žmonės,
jeigu rašo kasdieniais klausi
mais, ką jis daro, ką valgo, ką 
geria, kaip gėles Jąistp įr kaip

juos
Bet

Jėr per Daunoro asaba
.“Jie globoja K.G.B.”:

Ir smalsuolių ąpįink suko,
. viduje, tięk lauke,

< . Baųiątyti politruko
Su tarybine plikę.
Taip per “Vilnį” ir per “Draugą”
Maskva, “Laisvė” ir “Rodina”
Pila sovietišką raugą
Ir vienybę .mps’ gadina.

Susijungė bendruomenės —
“Draugo”,'“Laisvės” ir “Vilnies”.
Sako: jungtinė kaimenė
Tiltus link Maskvos nuties...

K. Vabalėlis

VERTINGAM TIKSLUI

jjinoąias rašytojas laikė pa
skaita viename moterų klube. 
Užbaigus, sekretorė įteikė jam

lėtumėm pasisamdyti geresnius 
paskaitininkus.

DEMARKACINĖ LINIJA

čekį kaip honorarą. Rašytojas Pagarsėjusi amerikisčių rašy- 
nepriėmė čekio, patardamas tuos loja Pearl Buck yra pastebėjusi:
piųigus įteikti kokiam nors vie
tos labdaringam tikslui.

— Ar tamsta nebūsi priešin
gas tam, — paklausė sekretorė, 
— jei mes tuos honoraro p’ni- 
gus paskirsim specialiai įkur
tam fondui?

— Visai ne. atsakė rašyto- j 
jas. bzt ar galiu patirti, kas

“Sunku yra pasakyti, kur pra
sideda civilizacija. Pakabinsi žie
dą nosyse — Imsi laukinis/’ Už- 
kabinsi ant ausies būsi jau 
c viiizuotas žmogus”.

^jfe/'-įįmstele. Gydytoj as j įdomūs3
man sakė, kad turiu širdies ligą į" 
ir kiekvienu momentu 
kristi. 

* ♦ *

— Įdomų, nes rišo ne papras 
tas žmogus, bet žemaitis. .'

kad žemaičiai 
tiksliau kal-ikes

. ba, turi 
Saliu j tikslesnius

I sto savo mintis. -
j — Reikalas eina ne apie pa

prastą žemaitį, bet kalba eina 
apie žemaitį iš Jlažraidės.

Žemaitis ^M^raiįęs5 M? 
sybė, nėra paprastas. Visi žemai
čiai palyginus jūos su aukštai
čiais, yra žemaičiai iš didelės.

1

* — Bet sakau, kad šitas žemai- 
į ris yra žemaitis iš Mažraidės.
i — Jis yra Žemaitis iš didelės, 

nes jis skiriasi nuo kitų. “Ž-” jis 
rašo iš Mažradės, bet maižiukę 
jis rašo iš didelės. Jis rašo “ž” 

, iš mažiukės, bet kai mažukę rašo 
_ iš didelės, tai jis aiškiai pasakų,

— Taip, gydyto,a& man pata-j yra žemaitis iš didelės,
rė išvykti i šiltesnį ir sausesnį i^įp žemaičiai.

PASITIKĖJIMAS

KUO KAS DIDŽIUOJASI

Vienas brooklynielis, bęsikM-: 
yra tas specialus jūsų fondas? bedamas su pažįstamu iš Los

— Tas fondas yra skirtas tam. Angeles, pasigyrė, kad jč pro-1 
kad ateinančiais metais mes ga- dėdukas ;

— Reiks grąžint? — atsargiai primindavau laimės 
valandą.

— Užleisiva butą už pamokėjimą! — žmona stip- 
Į rindavo dvasią.

Sakoma yra — žmogus laimėj užsimiršta. Aš sten
giaus joj taip nugrimsti, kad nerūpėtų kląusimas: kas 
bus? ... Tuo būdu neilgai gyvenęs patyriau, kodėl žmo
gus turi dvi akis. Todėl, kad pasaulį yąlįfl dvį galybės, 

į kurias charakterizuojant, galimą būtų pavadinti plius 
Į ir minus, arba į vieną ausį kas šnibžda — taip, tai į kitą 
atsiliepia — ne!

j Ąt^įdąvus iąijnei ir pajamoms vieną rytą išgirdau 
stiprų stųkąėjimą į duris..

— Tamstos butas rekvizuojamas, — sako man, ne
spėjus duris praverti. .. Aš žmogus skromnas: įsakymas 
ar įstatymas, bala juos ten suvoks, ir nepažįstamų ponų 
vereiapas imu savo sakvojažą ir keliauju kaip nieko ne
buvus. Žmona su pasoga? Kas man? Dievas davė, Die
vas ir atėmė, — tariau kentančiojo Jobo žodžiais ir pa- 

i jutau, kaip lyg akmuo nuo širdies nuslinko.
j — Dušel, kur tu nubėgai ? ... — pajutau švelnų kaži-

— Matai, ir pats sakai, kad i ką imant mane po rankos. Tai stovėjo žmona, nauja sky- 
šanliai neskaito koųiunstinės į bele, tango kimono ir boa pasirengus kelionei. Man šiūs- 
spaudos,—tarė Maikis.

— Lietuvoje vienas dalykas,
o tremtyje visai kitas. Ameriko- > . v. J .
je nMu nidto už komunistinę; atideliojant grąžint paskolą, 
spaudą nemoka, čia “Gimtąjį: i
Kraštą’’ komunistai yęltui siun
tinėja. Už “Gimtąjį graštą” ne
galėtum mokėti, jęi įy norėtum. > 
Amerikoj šauliai priyalo skai- j 
tyti “Gimtąjį Kraštą5? nes iš jo 
vis ūk* šį tą sužinai. O kai ką

telėjo plaukai, žmona tuo tarpu pakišo paketu, tardama: 
— Štai ką tik išeidama gavau iš banko reikalavimą ne-

Maikis. — Nęs^aitysį “Gimtojo 
Krašto7’, tai nežinosi, kad kai 
kurios šaulės jame rašinėja.

— Jos nerašo^Jbęt jos pasa
koja. f

— O šauliams ir visiems rei
kia skaityti “Gimtąjį Kraštą’’, j 
kad šauliai žinotų, kurios šaulės; 
jau nėra šaulėmis, — baigė j 
Maikis.

VIENY B’Ė

— Tai savo pasoga! — buvau beišsižiojąs, bet ji lyg 
toji nelaimė, apkabinus savo išvaduotojo kaklą, tratėjo 
toliau: <7' ;

— Tu mano gerasis — aš tau padėsiu vargelį vargti 
ir būsiu tavo neatskiriama drauge visose nelaimės# ir 
audrose!...

Ir aš apsiverkęs uždainavau: .» - 'i

■ ./r?*-Kur bakūžė samanota, ....
? kurioj gyvenau?

Kur dalužė išsvajota, 
kur sapne mačiau...

Ten takelis jau užartas, 
durys uždarytos,

Ir kišenės jau išdžiuvo — 
Žmona pa-s i 1 i-ko...

Aklasmatė
Iš “Magaryčios”, 1922 m. leidinys)

skersai kelią, nereiškia nelai
mės.

— Kai kiškis perbėga skerai 
kelio, reiškia, kad važiuodamas 
paklysi.

— Sapnininkas, — burtų žo
dynas.

— Burtai taip seni, kaip sena 
ciyjli?aciįa.

— Yra žmonių, kurie tiki tuo, 
ko nežino.

— Gaidys yra vištų karalius 
ir solistas.

— Importuoti baravykai kai
nuoja 75 dol. svaras. Už kvoteri 
nė pauostyti neduoda.

— Geri laikai stovi už kampo. 
(Hooverio šūkis).

— Jeigu muzika tau nepatin
ka ,tai nieko ir nereiškia.

— Jeigu nori būti turtingas, 
turi taupyti.

— Gaidys su ereliu nėra 
draugai.

Visi bijo karo, užtat visi 
jam ruošiasi.

— Televizija yra didžiausia 
Laiko gaišintąja.

Jeigu neši šviesos žibintą, 
tai leisk ir kitam užsidegti 
žvakidę.

Sutaisė DonPilotas

Mums vienybė ne naujiena: 
Ąr tu.kreivas ąr tiesus, 
Geriame visi už vieną. 
Vienas moka už visus.

Vienas kalba, vienas ploja, 
Be karščiosios ir saldžiosios, 
Vieną tą visi kilnoja, 
Ir nuverčia nuo valdžios,

D kai švenčiam dieną svarbią, 
Dieną didvyrių darbų, 
Vieną vėl visi pagerbia — 
Duoda kriukį prie tarbų,

Kai širdy užverda kraujai, 
Trokšti meilės ar dainos — 
Nors šimtai ten plaukus rau- 

jas,
Puoli vienas prie vienos, 

čia paglostai, čia įgnybi, 
Ranką rankoj palaikai, 
Iš to gnybio vėl vienybė, 
Iš vienybės — ir vaikai.

A. Gustaitis

klimatą, pavyzdžiui, i Arizo
ną

— Ar važiuosite, paniute?
— Vargiai. Aš nepasitikiu tuo 

daktaru.
— O kodėl?
— Jis yra mano žentas.

Si * *

GAN RIMTA PRIEŽASTIS

— Kaip? Ateini viena, bran- aprašyįį paprasta- maža raide.
O kur tavo vyras? j ^ame paprastame kuklume

— Aš tyčia palikau namuose, gjū^i gili mintis, —. samprotaų- 
nes būdamas nuobodžioje drau- ja baikis.

i — Tai gerai, jeigu jis yra toks 
gilus, kaip ta šaknis, tai imkime 

į ožį už ragų ir “žemaičio iš 
Mažutės” gilumą.

— Beklausydamas tavęs, — < 
tarė Maikis. — užmečiau akį 
per jo laišką ir pamačiau pačų 
svarbiausią mintį.

1

— Na, gerai, tiek jų čia, kad 
nerejkėjo to viso man rašyto 
laiško nagrinėti, bet galėtume 
vesti ožį už ragų. Kas gi jo laiš
ke svarbiausio?

— Man atrodo, kad pats svąr-1 
blausias yra šis sakinys: “šau
liai neprivalo skaitytį komunis
tinės spaudos’?

— O kodėl jie neprivalo?
— Jeigu jos neskaito, tai jos 

ir nęperka. Jeigu- neperka, ta? 
ją ir neremia.

— Ko] buvote Lietuvoje, ko- 
? munistų okupacijos metu, tai 

niekas komunistinės spaudos ne' 
skakė. Niekas jos nepirko, nes 

5 žinojo, ką komunistai darė ir k$ 
! jie rašė.Buvo Krakių atsitikimų 
j Rasa, ne tai, ką darė, bet tai. k| 
I neręjo daryta ir norėjo, kad ko 
< munistų pavergti lietuviai mo

kėtų pinigus pž skelbiamą ko- 
_ inunistų melą. Lietuvoje ne tik 

lietuviai, bet ir likę šauliai ko-

— Tai kuriam galui jis ra
. “ž” iš mažukės, kada "pasirašo
1 didelės? — klausiu tavęs.►
’ — Rašydamas “žemaitis
į Mažiukės’? jis nori parodyti sa-‘ 

’i vo kuklumą, paprastumą, už ku 
rio sliapiasi tikros žemaičių šak
nys. Jeigu jis parašė ką nors

į svarbaus, tai jis gilią mintį nori

s

iŠ

gijoje, jis taip žiovauja, kad 
man būna tikra gėda.

aje • $r *

# žmones, kurių nemėgsta- 
vra pasirašęs po JAV . me, pradedame' įtarinėti.

Sumanumas

Tarnaitė dulkina kilimą. Pro 
i

langą žiūri šeimininkė ir šaukia:
— Suduok smarkiau, Onute, 

daug smarkiau!
— Negalima, — atsako 

najtė.
— Kojėl negalingą?
-— Tąd labai dulkas.

* * i
Viskas JT3 sįškų

— Tamsta skundiesi, kad kan
kina galycfe 3k a ugniai, nemiga, 
skausmai nugaroje. Atsiprašau, 
kiek tamsia, ponia, turi melų?

— Aš tik trisd-šimt penkių, 
»ne daktare

— Aha, vadinasi, prie to vis- 
dar prisideda ir atminties 

usilpnėjinjaa.

—Tas vyras jau užtektinai jsir 
kauše ir turėtų eiti namo.

— /is paprastai tik tada išeina 
namo, kai jau visiškai negali 
vaikščioti.

tar-

— Ant vagies galvos kepurė 
dega!

— Neglostyk šuns prieš plau
kus, užpyks-..

—Beždžionė laikoma pusžmo- 
giu, bet yra ir žmonių iš kurių 
beždžionė nieko nepasimoky
tų.

— Modemų paveikslą, kaip 
pakabinsi, nepagadinsi.

— Anksti kėlęs, nesigailėsi.
— Kvailas

mirsi. (Rusų
— Žirnius

atkris atgal.
— Naujoji

tik šešėlis.
— Kuo pats kvepi, tuo kitus 

tepi.
— Juodas katilas puodą vai- 

n oja.
— Juodas katinas, perbėgęs

gimei, kvailas ir 
patarlė).
mesi į sieną, jie

poezija, klasikinės Kada galės patirti
— jyyjas stinga, apie 

tai, kas yra tįįępyj Į>iųiė, patirsi 
lik įuonial, apsiycsi.

— Iš tikf.ę, tėveli?
— Taip, jš tikrųjų, bet ųda 

jau bus pęry&U-



GYVENIMO NUOTRUPOS
P-lei A. Rūgytei po paskaitos 

paminėjau anksčiau mano apra
šytą Naujienose Krikščioniu De
mokratų Suvažiav uią 192u m. 
Ją. tas Isbai sudomino' ir prašė 
trumpai pakartoti.

Po pralaimėtų į Seimą rinki
mų, 1926 m. Centro valdyba su
kvietė konferenciją, kuri įvyko 
Kaune, Duonelaičio g vėj Nr. 12. 
Joje dalyvavo ministerių kabi
neto nariai — užsUmo reikalų 
minister's vysk. M. Eeinss ir 
kiti; Centro V-ba ir iš kiekvieno 
apskričio po' du atstovus. Aš bū
viu deleguotas su seimo nario 
Andriulio žmona iš Vilkaviškio.

Kiek prisimenu, suvažiavimo 
Ūksiąs buvo parengti popiežiui 
peticiją konkordato reikalu. Ji 
buvo parengta.

i 
apsaugos ministeris, nesitaręs 
su užsienio reikalų ministerija, 
delegaciją per frontą išprašė. 
Toks ministerio netaktas sustip
rino konfliktą .su lenkų vyriau
sybe.

Kai pulk. K. Ališauskas recen
zavo pulkininko Žuko knygą, tai 
aš jo paklausiau, kodėl jis ne
paminėjo lenkų delegacijos grą-1 
žinrmą. Jis nustebo ir, esą, “pir-J 
mą kartą girdįs”, kad krašto 
apsaugos ministeris pulk. Žukas 
taip nekorektiškai pasielgęs su 
gen. Pilsudskio atsiųsta dele-; 
gacija.

♦ A ♦

šia proga noriu paminėti 
prel. M. Krupavičiaus praneši- 
mą, kad iš popiežiaus delegatū- 
ros buvo atsiųstas jėzuitas, ku- > 
rįo tikslas buvo apsaugoti lenkų 1 
dvarus nuo žemės reformos. Bet 
arkivyskupas Karevičius tą jė-I 
zuitą sukritikavo ir jis, nieko:

Ministeris Bizauskas atsivedė 
dr. J. Puręckį, buvusį užsienio 
reikalų nuhišterį. Pastarasis pa
pasakojo apie gen. Pilsudskio ai-I nelaimėjęs, grįžo į Romą. Mums ‘ 
siųstą trijų asmenų delegaciją' buvo staigmena, kaip lenkai vi

są laiką stengėsi primesti savo 
tarimus ir užmegzti artimesnį valią ir uzurpuoti lietuvių tei- 
tarpusaVio kontaktą. Bet krašto'sės. K. P.

su pilnais įgaliojimais vesti pasi-

K. BAGDONAS )

TRAKŲ MIESTELIO CENTRAS

JURGIS JALINSKAS

ĮŽANGINĖS MINTYS >
Nepriklausomoj Lietuvoj bu

vo paskelbtas konkursas trum
pam posakiui parašyti, kuriuo 
būtų aptartas žmogus, nemėg
stąs ir neskaitąs laikraščių- Bi> 
vo premijuotas šitoks pasaky
mas: “Laukinis žmogus laikraš
čių neskaito”. Dabar išeivijoje 
vėl reikėtų paskelbti konkursą 
posakiui, trumpai pavaizduojan
čiam ne “Jaukinus” lietuvius, 
bet išsimokslinusius ir laikraš
čiams rašančius, ir net kai ku
riuos redaguojančius, lietuvius 
inteligentus, kurie nesigėdina 
viešai svarstyti ir siūlyti panai
kint tokius šeivijos lietuvių pe
riodinius leidinius, kurie neati
tinka jų ideologinėms pažiū
roms. '

JUS. « i • A
To “simpoziumo” organizato

riai ir prelegentai, siūlydami ke
liems liet. išeivijos period, leidi
niams mirties sprendimą, pamir
šo į tą ‘ teismą” pakviesti tei
siamųjų leidinių atstovus, o 
taip pat nepasistengė pagvil
denti klausimo, kokią žalą duos 
tų laikraščių skaitytojams ir 
kartu bendrai lietuviškos visuo
menės veiklai tuos leidinius prie 
varta paguldyti į grabą .ir užka
sus bemirštančios lietuvybės ka 
pinėse. Tas “simpoziumas’’ lie
tuvybės išeivijos spaudos istori
joje pasiliks, kaip gėdos dėmė, 
įtėkšta į tą istoriją išsimokslinu
sių, bet nepajėgiančių sveikai 
protauti, lietuvių inteligentų.

KAIP JAUČIASI BOSTONO 
KOLONIJOS LIETUVIAI,

NETEK? SAVO SPAUDOS 
ORGANO — KELEIVIO?

1979 m. gegužės mėn. 15 die-

Tokio konkurso paskelbimo 
’ reikalą skelbdamas,turiu minty-

Santaros - Šviesos Simpo
ziumą”, buvusį Chciagoje. Tą 
“simpoziumą” paminėjo dange-* ną Bostone buvo išleistas pasku 
lis mūsų laikraščių, o vaiz- tinis seniausio Amerikoje lie- 
džiausiai ir išsamiausiai jį Nąu-f tuvių savaitraščio — Keleivio— 
j ienose aprašė Ant. Pleškys. Iš numeris.. Tuo metu to savaitraš- 
to aprašymo matosi toks ‘‘sim- čio redaktorium buvo Mykolas 
pozininkų” aptartas ir pasiūly- Drųnga. Tas pats vyras, jš pri- 
tas planas: seniausią išeivijos t* 
lietuvių dienraštį Naujienas tuo ^mokslo, 
jau “nulinčiuoti”, kad jų nė nės veiklos, žurnalistikos, meno 
kvapo nebebūtų;’ New Yorke sričių ir kitokiais talentais, buvo 
Tėvų Pranciškonų leidžamas sa- ir šiame 
vaitraštis Darbininkas niekam 
tikęs ir tuo pačiu nereikalingas, gal ir 
nes mėnraštis Akiračiai neranda 
jame žinių, kurias tame mėnraš
tyje būtų verta paminėti; SLA 
organas, leidžiamas Chcagoje, 
Sandara iš viso nieko naujo 
skaitytojams nepatiekia, todėl 
be jokio nuostolio jai vertėtų už 
merkti akis; savaitraščiai —Dir. Į mis, nuoširdžiausiai linkėdamas 
va Clevelande ir Laisvoji Lie-’ 
tuvo Chicagoje, kaip artimi 
tautinės krypties ^organai, sų- 
jungtini į vieną leidinį; žurna
lai — Skautų Aidas ir Kalifor
nijoje leidžiamos Lietuvių Die
nos neatitinka savo paskirčiai, 
užtat ir jiems būtų verta uždą- ....
ryti duris pas savo skaityto- Keleivio mirtį. ‘ (Bus daugiau}

— Žinai, jau’ 35 metai, kai aš 
geriu, bet; kad pas mane atsira-! je 
stų svečias, kuris gertų iš ryto ( 
bruderšaftą,tok'O atsitikimo' dar 
nebuvo. Tu toks pirmas. Tu.; nuo ' 
šios dienos mano didžiausias | 
draugas. Važiuokime šiandien 
vakare pagerti.

(Bus daugiau)

Paskui atpirkęs dvi dėžes, bet ir riau ir aiškiau, aš tuojau pat pa
tikrinau: į rusišką didelį bokalą 
telpa viena kvorta skysčių. K. 
B") koniako, pakėlė ir tarė: 
■- “Kas išgers su manim bruder
šaftą? — Aš atbudau iš gėrimo 
letargo, dairydamasis į esančius 
kambaryje. Kai kurie gulėjo <ant 
grindų, kriti miegojo pasidėję 
galvą ant delno. Niekas iš jų ne-

apie pasisiūlę į šeimininko kvieti
mą. — Duok, išgersiu." —Kai ;išr

tas suvalgęs pats vienas. Kun.

džiaga. Istorikai, rašydami atei
ties istoriją, galės pasinaudoti. 
Man, kaip, paprastam žmogeliui, 
atrodei, kad tai nei šis, nei tas ir, 
kad istorijai toki dalykai visiš- 

garsiukai negandingi, nors ir 
žmonių jie patvirtinti.

stodavau žydus ir lenkus, kaip PasĮdausykime toliau 
mažuma. Nuskriaustiesiems vi- ’ girtuoklį. . . ■

’ V. | • i

sada atsirasdavo vieta mano sir-1 
dyje. (Ir vėl gi, ir nesipyk su { 
savo protu. Mari protas diktavo, 
kad lenkas ir žydas mane skriau į 
dė, o ne aš jį. Pavyzdžiui, už ko- j 
stiumą užprašo žydelis 250 litų, j 
Tai gera, kad mokėjau gerai de_[ 
rėi derėtis, tai sumokėjau 150 { 
litų, o je ne, tai ir pliušink 250 , 
litų. Tai kas gą skriaudė? K.B.),1 

o- skriaudėjams mano širdis bu- | 
vo uždaryta- x (Taip pat ir ma
no, o mane skriaudė žydas ge
gužės 1 d. nusivaręs į Saločius, 
pasistatęs prie sienos, turėda-! 
Tnas šautuvą rankoje, reikaląvb: 
prisipažinti, kad aš visus komu- Į 
nistų šventousius nuo sienos nu- j 
kėliau. Ir paskui jis pats vado-! 
vavo mūsų šeimos deportacijai i 
į Sibirą. Tai matote, vienoje’ 
vietoje mudu su autoriumi tik
rai sutariame. K.B.).

Toliau yra pasak apie profe- ’ 
šorių Šilkarskį, kuris kompoto 
vazą, pripildytą prof. Arense- Į 
no žmonos dviem dienom, iš
valgė pra eidin ėdamas pro ją 
šaukštu, tiesia pildamas į bur
ną.” (O kur gi jis daugiau ga
lėjo pilti, jei ne į bumą, O tai 
būta pilvo diaumėlo. K.B.).
• O kitu kart suvalgė net krep-

PASAULIOIŠ KNYGŲ.
(Tęsinys)

— Visą laiką buvau vienas iš
ceriausiu matematiku. Užduotas 
trigometrijos > iiždaivinys man 
buvo suprantamas, bet jam sprę 
sti panaudojau netinkamą for
mulę. (?). Uždavinys neišėjo. 
Už poros dienų gavau septintos 
klasės pažymėjimą. . Jame - iš 
trigonometrijos buvo, penketu
kas. ’ ' ■ '

— Pas tetą pasižymėjau savo 
juokais ir kalbomis, sakydamas: 
kad turėsiu tiek žmonių, kiek 

. dėdė karvių, apie 60, ir tiek vai
kų, kiek veršių. (Kaimo Jur
giui negalima .suprasti; ką ben-z 
dro turi, karvės, veršiukai, vai
kai, šuniukai?...' Ar tik autorių 
nebus apsėdus ta baisi paskati- 
riinkų liga, kurie savo paskaitas 
pradėdavo nuo Adomo ir Ievos 
ir tik tada baigdavo, kai pama
tydavo likusį tik vieną, kuris, 
jam išėjus, turėdavo užrakinti 
salę.). Na bet tie šuniukai buvo 
labai jau garsūs ir be jų nebū
tų pilnos istorijos, o kas gi norės 
nuo to nukentėti?

— Jokio maisto iš svetimųjų 
jie neimdavo. Sykį vagys nu- 
ųpietė mėsos gabalą ir jie suėdę, 
pastipo. (Tikrai atsiminimų ver
ti šuniukai, jei jie sugebėjo net 
pastipti! K. B.). Visiems drau
giškas. Toks protesto jausmas šį kriaušių ir dar brangių im-’ 
prieš’neteisėtą, mano manymu, 
daugumos elgesi, dažnai many-

i

portuotų- O dar kartą, užėjęs 
pas vieną giminaitį, suvalgė vi

ję pasireikšdavo ir vėliau už-’sa dėžę šokaladinių saldainių J

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787.

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių

MARIJA NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GUT PARCELS SERVICE 

£501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-27«l

• JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

a rtnsTiNGAi fflpnjDCMi receptai • fannis mat sal
dumynai • KOSMETIKOS RKIKXKNY8

Atdara šiokiadieniais nno

gcfmadleahll nuo ? v&L

Šeiįninįnkas, pripylęs du di- gėrėm, išsibučiavom, šėiminin.- 
’*■’ ts, " (kad būtų tik-’ kas man sakė: ’ “ ' •

— KodėT narūnų tarpe taip . 
mažai pasitaiko moterų?

— Ar nežinai, gog po vande
niu negalima kalbėti.

800 cm
<Finally you can make unlimited long 
distance calls Irom any telephone to any 
place in the United States, at unheard oi 
savings., H i
• As a participant In THE 800 CLUB you of your firm will be assigned a toll free number,
that may be used from any telephone in the United. States.’ (Includes pay arid olit of tbwii; 
teiephonesj.. ; \ ..\

•To make your long distance call dial the 800 CLUB TOLL FREE NUMBER' and give- 
the operator the number you wish to talk with Anywhere in the United States.

UNLIMITED USAGE:
Make as many Long Distance calls as you want using the 800 CLUB’s high quality lines; 
Service is available 24 hours a day, seven days a week. ' '
♦ No limit on calls you make. t L ’ • • • . «
* No limit on how long you talk on each caff. , , ..

r——The Cost to Participate:——

$99 a month 
for Residential Unlimited Usage

$299 a month 
for Unlimited Business Usage

NO OTHER FEES OR COSTS
How to Start Service:

* , . » ■ • ' * * '

* The 800 Club needs your name, or company name, address, telephone number, and
the first month’s fee. < , - -

The 800 Club can accept only a limited number of participants. So call Toll Free and 
šlgnupNOW. ' ’ ' ' -
• The 800 CLUB accepts V1SA/MASTERCARD. • ‘ ■

’ CALL NOW TOLL FREE ’

I In California 1-800-852-7777—for Operator 73
wvvwvwmiwBwimwwRMMffBmim ww fn m m w wr wr wb ww wv m m

Give the Operator Your Name, or Company Name, address, telephone 
number, and Visa/MasterCard Information, or billing information.

Your 800 Club Service will begin in a matter of days
■ * 7after receipt of payment.

THE 800 CLUB, 1710 Connecticut Avenue, N.W.
Washington. D.C. 2OOO9

The 800 Club, Inc., a long distance sharing group, - • • *
“Now legal under Federal Communications Commission Tarriffs

gimties apdovanotas įvairių 
politikos, t visuomeni-

pabirose” paminėto 
^simpoziume'- moderatorium, o 

' ■ organizatorium. Dabar 
Draugo dienraštyje pra praneš
ta, kad M.'-Dnmga yra priimtas 
to dienraščio štabo nariu- Bū
damas artimai su .juo pažįsta
mas dar iš Kelevio keliavimo 
dienų, sveiknu jį su naujomis 
ir labai atsakingomis pareigo-

jam nesiblaškyt! ^šunkeliais, ku
riais yra pabėgojęs po Keleivio 
mirties, kad Bostono kolonijos 
lietuviai galėtų 'j am. < atleisti. -ir 
užmiršti tas klaidas, kurias yra 
padaręs, betvarkydamas Kelei
vį. Tos klaidos buvo nemažos; 
Atvirai kalbant, priartinusios

DR. ANTANO J. GUSENO KAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataimTnirnus.

Dr. A. Gnssen — MINTYS IR. DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą .?-M <■■■■’ ' 'r|8.00

Dr. A. J. Gassen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ' . ęą.oo

- Minkštais viršeliais, tik - -_______ _ |3.00

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai, Tik ____ S2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

4edast $1 persiuntimo išlaidoms.

I7» S*. HAL8TKD ST, CHICAGO, IL IMU

yra seniausia, <nd3b>aidi Ir turtinglar^la lietuviu traternalln^
Cixdxadja, lietuviams Ištiktnal tarnaujanti jau per 93 wetu&

8LA — atlieka kultūrini™ darbiu, geltai ir kitimą, karia tucg 
dalbų dirba.

SLA — ftmokėio daugin tarp AŠTUONIS MILIJONUS dcMerii 
.. apdraudę aavo nariams. ,

Klekvlenss lietuvis ir lietuviu drsusss nS 
Susivienijime apsidrausti iki *10,000.

<LA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Eade*ment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimai, ažekiinčia* 
aukžtojo mokslo u ju gyvenimo pradžUL

8LA — vaikus apdnadžU pigia terminuota apdraada: dl 
apdraudė suma temoka tik SLOO metama.

vyra viaoee lietuviu kolonljo*^ EreipkttAs

1L000
8LA — fcnooo . . .

į fsvo apylinkės SLA kuopų veikė iur jie Jums 
mielai pagelbės i SLA lairaiytL

GattU krMptii tr tiasUl i SLA Centru
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pusei metu

$40.00

Mikas Šileikis Jeckson Parko tiltas (allalua,□no S vaL ryto iki 5 viL popiet Sežt&dienlaū -

MfUM
HA on

m oo 
>15.00 
I 4M

$WD0 
$24.00 
$12.00 
$8.00

Naujienos eina kasdien, iž^Tiint 
sferrnatTignhM. T^idtia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsui St Ctncae 
IL 60608. Telef 421-6100

At January 1, l$w 
Subscription kitac

Chicago $45-00 per year, $34-00 per 
dx months, $12.00 per 3 months. In 
other USA locai»«ea $40.00 per year. 
1"tOO per ex months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $43.00 per year.

$48.0 
$24 0' 
r $ b

vo pakeltas^ sk. Gkftės Ne
rius.

6) Vasario 16-Os minėdamas 
įvyko i. m. vasario men. 14 d. 
Minėjimas būvo » rengiamas 
bendradarbianjant7 su Lietuvių. 
Bendruomenės Vakarų apygarda 
ir vietos Tautos Fondo (VLI-

d. Atsilankė virš 200 ijnoąl 
Jų būtų buvę daugiau, nes di 
gelis, neturėdami iš anksto /pa
darytų rezervacijų, | salę ne- 
galėjo patekti. Valdybos njiita-

pusei metu ____
trina mėnesiams 
rienaa mėnesiui

Euudojez

25 cests per cow 

sausis pinaoe 
DianrsšČk ksmofc 

Chieagoje ir priemiesčiuose: 
metams___ ;___

pusei metu   ;— 
trim* mėnesianii 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams -----------

(i

Visi dar prisim’ena-nre “taikos” (femoastracijas Viet
namo karo metu. Įvairūs JAV-se atsiradę “taikos” sąjū
džiai reikalaudavo, kad Amerika besąlyginiai atitVaūktų 
savo karines pajėgas ir kapituliuotų. Liberaliai nusitei
kusios žinių tarnybos padedami, tie sąjūdžiai savo tiks
lą atsiekė.

Kaip žinome, pigi energija buvo Amerikos pramonės 
pagrindas ir kartu jos ekonominė stiprybė. Skystajam 
-kurui keleriopai pabrangus, pradėjo brangti elektros 
energija ir pramonės gaminiai. Buvo rasta išeitis — pra
dėta statyti atomine energija varomas elektros stotis.

. Buvo Įrodyta,, kad atominis kuras'yra. pakankamai pigus, 
saugus (iki šiol dar nežuvo nė vienas žmogus) ir neteršia 
aplinkos. Tie, kurie ^biidj^tomb^.vdrdo, turėtų atminti, 
kad ir saulės spinduliuojama energija yra kilusi iš šau
lėje nuolat vykstančios atominės reakcijos.

' Daugeli atomine energija varomų stočių pastatė 
Amerika, Sov. S-ga ir kitos pasaulio šalys. Deja, JAV-se 
kažkam tokia paprasta išeitis iš susidariusios padėties 
nepatiko. Visoje Amerikoje prasidėjo demonstracijos 
prieš atomines elektros stotis. Radikalesnieji denroustruo- 
tojai net reikalavo, kad ne tik nebūtų statomos naujos 
atominės elektros stotys, bet ir jau veikiančios turėtų 
būti sustabdytos. Tuo tarpu, jie neturi nieko prieš So
vietų statomas atomines stotis. Reikia pasakyti, kad 
tiems demonstruotojams labai sekasi, nes juos remia 
mūsiškė žinių tarnyba.

Sugrįžtant prie skystojo kuro, elektros energija tu
rės dar labiau brangti, gi jei bus grįžtama prie kūrenimo 
anglimis, bus ir vėl susiduriama su oro taršos problema. 
Brangstant elektros energijai, augs pramonės produktų 
kainos, o tuo pačiu ir žmonių nepasitenkinimas esamąja 
tvarka. Atrodo, kad tai ir yra pagrindinis tikslas, kurio 
tie demonstruotojai siekia.

Paskutiniuoju metu, prez. Reagano administracijai 
pasisakius dėl pasaulinio komunizmo pavojaus ir ban
dant sustiprinti krašto gynybos pajėgas, ir -11 '

cijas diriguoja ir . ...
balinio masto ranka. Pavyzdžiui, stebėtinu sutapimu,

(TęsinyS)

3) Pabendravmas su Konsulu 
įvyko spalio mėn. 11 d. Sk. 
Valdybos paprašytas, gero, kon
sulas padarė išsamų pranešimą 
apie vietos konsulato veiklą ir 
problemas. Iš ta proga suauko
tų pinigų įsteigtas konsulatui 
paremti fondas, kuriame yr£( 
virš $1,000.00. Tais pinigais bus 
nupirkta lietuvių literatūros 
anglų kalba, kurios dažnai pa
reikalauja amerikiečių politinės 
ar visuomeninės organizacijos. 
Visas vaišes, p. Šakienei papra
šius, suaukojo geraširdės po
nios, o šampaną paaukojo Lie
tuvių Tautiniai Namai. Visiems 
aukotojams ir talkininkams 
nuoširdus ačiū.

41) Prelato Tulabos paskaita 
:vyko tepkrieio mėn. 8 d. šv. 
vazimfero parapijos -salėje. Pa
kaita buvo tikrai įdomi ir su

traukė apypilnę salę klausytojų. 
Sis renginys skyriui nieko ne
kainavo 'ir neatnešė Jokių paja- 
mų,nes įėjimas buvo nemokamas 
r jokios aukos nebuvo renka

mos.
5) Antano Skiri aus pagerbi

mas, Jo 70-tres metų sukakties

ba pasakė prof. dr. Rąžys Erin- 
gis, meninę programą :pfavedė 
o. Ramunė Vitkuvienė, ją at
liko Solistė’ Vita Polikaitytė, 
Vyrų kvartetas ir Jaunimo 
Ansamblis “Spindulys'7, vad. 
mok. O. Razutienės ir D. Ra- 
zutytės-Varnienės. Kalbėtojui ir 
visiems programos atlikėjams 
orikkuso visuomenės padėka.

7)L?etuvos Atstovybės Vašing
tone namų -.remontui paremti 
parengimas Įvyko 3. m. kovo 
mėn. 14 d. Surengti tokį ren
ginį, iniciatyvos pasiėmė ALT’-

B-nės .Vak. Apygardą ir vietos 
Tautos Fondo (VLIK’o) Komi
tetą. Pakviestieji, tam reikalui

pries porą mėnesių-tokios prieš Ameriką ir ginklavimąsi 
nukreiptos demonstracijos tą pačią dieną Įvykdavo net 
keliuose didesniuose Europos miestuose. Paskutinėmis 
savaitėmis tą pati matome |au ir JAV-se. Sūsirinkuš kė
liems šimtams' jaunuolių demmastruėti, per visus tėtėvi- 
zijos kanalus, radijo stotis Irlai’kraščrasšios demonstra
cijos išpučiamos, kaip didžiausios reikšmės įvykis.. ■

Ateinančio berželio men. 12 d. New Yorke yra ruo
šiama didžiulė demonstracija prieš branduolinius gink
lus. Įdomu, kad tarp demonstraciją ruošiančių grupių 
atsirado skilimas. Viduriniosios klasės bialHėji bėri, kad

pikiai pritarė ir tikrai nuošir- j Prišmantui. Toliu būdu, jis pez 
džiai bendradarbiavo. Rezulta- savo rankas praleido per pra 
te, apmokėjus visas išlaidas, at
stovybės remontui paremti liko 
$5,956.00. Pagrindinę kalbą pa
sakė, čia tuo laiku amerikie
čiams kalbėti atvykęs Vilius 
Bražėnas. Tuo, būdu, jo atvy
kimas rengėjams nieko nekai
navo, o be to, jis ir pats pri
dėjo $25.00 auką. Visos vaišės 
buvę , suaukotos: v sumuštinius 
suorganizavo L. B-nė, pyragus 
r kavą ALT’as, o. brangiausią 
dalyką —- šampaną, paaukojo 
Tautoš Fondo K^to pirihinin- 
Seš Albinas Afcrkė^ičius, prie

Visa susirašinėjimo našta, 
svarbiausia visų renginių. vai

. K. Pnsmantas Amerikos Lietu
vių Tarybos (Los Angeles kky- 

ėjusius metus virš $20,000.00. fiaus) iždininko pareigose išbu- 
o vo net devynis metus s eilės ir 

niekas per tokį-ilgą (iždininko
šių suorganizavimas atiteko p. i pareigose) laiką nepadarė jokių 
Šakienei. O ir visi kiti v-bos priekaištų dėl šimtatūkstanti- 
nariai savo pareigas puikiai at-1 nes (per tą laiką) atskaitomy- 
liko. į bės.. Visai nesistebiu, kad susi-

Na'ująjai Sk. Valdybai nuo- rinkime jam buvo pareikšta ypa 
širdžiai linkime sėkmės. tinga padėka už tokias atsakih-

Baigdamas, noriu pareikšti, gas "(iždihihk’o) pareigas. Nebū- 
kąd dirbti visuomenini darbą čiau tdsis nepastebėdamas, kad

širdžiai linkime sėkmės.

apsiginklavimą branduoliniais ginklais d’awafUftiarrie 
stovyje. Tačiau radikalieji, daugiausia juodosios tasės 
atstovai, reikalauja, kad vien tik Amerika nusiginkluotų. 
Be to, jie dar reikalauja pasmerkti Ameriką dėl tariamo ■ 
rasizmo ir dėl karinės agresijos. Visa tai parodo, kad < 
bolševikinė propaganda intensyviai dirb'a ir šiame laisvės 
krašte randa pritarėjų.

Akylesnis stebėtojas galėtų pastebėti, jog šie “taikos' 
ir nusiginklavimo” sąjūdžiai Visada’ Įvyksta labai kri
tišku laiku, kai tik Amerika bando šutvirdnti savo pozr-, 
cijas ir pasipriešinti bolševizmui. Taip pat charakteringa, 
kad tiek demonstracijoms prieš Vietiaamd kabą, tiek vė- ’ 
liau prieš atomines ■elektros stdtis, priėŠ branduėiihitfš 
ginklus ir, pagaliau, prieš Amerikos Įsikišimą Centr.-Ame- ■ 

/vTTnr^idėio rikoje, vadovavo ?r vadovauja tie patys asmenys, kaip, Į 
pavadžiui aktorė J. Fonda, jos pagarsėjęs vyras T/ taikos” grupių demonstracijos. Matomai, tas demonstia- f j . \ !

- ir koordinuoja kažkokia paslaptinga gio- Hayden tr kit. pems panašus. . J

ūiką. Jo paaukoto šampano už- 
*-eko ir po programos sureng
tam ’su; paskaitininku pabendra
vimui, už kurį apmokėjo pa
tys dalyviai. -

Tai, maždaug, taip atrodo mū- 
sii pra’ė'ūŠųjų metų veikla- 
%fuo šūširinkimu baigiama mū
sų valdybos kadencija. Visos 
valdybos vardu aš nuoširdžiai 
dėkoju visiems mūsų darbą pa
rėmusi ems darbu ar pinigais.

suomenė .mūsų darbus vertino

mos.
Aš asmeniškai, atsisveikinda- 

ftras su -ALTu, nuoširdžiai 'dėko
ju visiems valdybos nariams už

atlikimą. Išskirtina padėka pri
klauso musų, ilgameciui iždinin. 
Kaziui Prišmantui, ant kurio pe 
čių sugriuvo didžiausia darbo 
•naštos dkliš- Mat Ir tų rengi
nių, kurte buvo rengiami visų 
-3-.jų Organizacijų vardu, pinigi
nė atskaitomybė atiteko p.

■ r.-

čia gyvena labai gėri žmonės,1 K, Prišmantas X-labaa neatiakiūs 
Ačiū! s. .c^ ,/;|'ALTo veiklos užmojų gynėjas

Po pirmininko FjJlašalcio irfė-' 
tinio veiklos pranešimo, sekė 
iždininko K. Prišmanto praneši
mas,kuriame paaiškėjOjkad AL- 
To skyriaus iždininkui1 -praėinį 
metų (skyriaus) .veikloje atite
ko ypatingai daug darbo, . nes 
rengiant bendrą (su Bendruo
menė ir Tautos Fondu -VLIKu) 
Vas. 16 d- minėjimą, paskui-taip j d. išeina pensijommetus 
pat bendrą renginį Pasiutihy- dirbęs Kaiifotnijoš valstijos vai 
bes Rūmų remontui lėšoms su- diškojė — greitfcelių .kohstriik-

šus”, o tą skyrimą {pagal auko
tojo valią pareikšta viename 
voke) reikėjo tinkamai atrinkti 
3_ms adresatams (ALTtfi, Ben
druomenei ir . Tautos Fondui — 
VLIKui), kas, savaime supran
tama, sudarė daug' darbo’ K. 
Prišmantui, juo labiau, kad jam,

kų atrinkimą (kas skirta) pati
kėjo ir Bendruomenė ir Tautos 
Fondas KLIKas, kas rodo K-. 
Prišmanto puikią (iždininko)

visi stambiųjų (bendrų) rengi
mų rengėjai. Turiu čia pridur
ti savo asmenišką pastabą, kad

?.. . . 1. Wphmzacijų pirmaujantis weikeja^ 
n‘eaplenkwt ir kai/ kuriose — 
iždininko 'pareigiu... ' Kodėl . jis 
datiar nesutiki fcaūdidahfoti1 
naujai renkamos .. ALTo sky
riaus valdybos sudėtin labai 
paprastas daiykasr/jįš, K Priš- 
mantas, hudš.m. liepos rnėn. 1

vietovę' Vistą,:. kav- '-.porą akrų 
žemės buvo pakęs gerokai prieš

namą namą (turėdamas kitą, 
čia, Los Angeles), kur labar per 
sikeldamas jaūčrasi? “karai rškai”, 
neš už tokį žemės plotą dabaę 
jau reikėtų mokėti bent nešim- 
teriopai-‘

(Bus daųgrbu)

— Vienas britų ’ lėktuvnešis 
artėja prie Falkland'salų,-, o aut1 
rasis yra Pietų -Georgia salos 
uosle. ' •.' .

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)

Nedrąsus, sumišęs įėjo Petras. Atsargiai 
žvalgėsi jis po kambarį, kaip sugautas, neprijau
kintas miško žvėriukas. Pirmąkart pateko Į ponai
tės kambarius. Čia daug kitaip, savotiška.

Po kelių neramių laukimo valandėlių pasiro
dė Leokadija, prastesne, kelionės suknia aprivil- 
kusi. Ji irgi buvo sumišusi ir jaudinosi. Labiau
siai jaudinosi dėl te, kad pirmoji turėjo prašne
kėti, jei pasikvietė. Nors gerai buvo apgalvojusi 
visą pasikalbėjimą, tačiau dabar ristiek Sunku 
buvo pradėti. Ji būgštavo, kad vienu kitu neat
sargiu žodžiu nenugąsdintų Petro ir nepagadintų 
viso reikalo, todėl stengėsi linksmesnė rodytis. 
Bet tasai linksmumas jai pačiai nepatiko: kaž
koks nenuoširdus, dirbtinis išėjo. Pagaliau Įvyko 
tai, ko visai nenumatė. Paskutinę akimirką visą 
džiugų jos pasirengimą nelauktai sujaukė Įsibro- 
'. > ’ '•jojimas: “0 jeigu Petras nesuptos, neįver
tins kas u -ki? Viskas baigta — ir koks skaus
mas. kokia gD *i...

Kai pažvelgi? Į Petrą, tarytum abejingą ir 
Aiusniai tarnybišną. tasai abejojimas tik sustip

rėjo. Tad pradžia išėjo visai ne tokia, kokia buvę 
suplanuota. *

— Petrai, tu užmiršk šiandie. •. i ir jau rifeam 
laikui, kad tesi mabo tėve ta¥uns. %.. Aš visai nesi
rengiu tau ką nors paliepti. Aš dabar kalbu, kaip 

; lygi su lygiu, šiuose rūmuose mudu nebegaliai 
daugiau nė valandėlės IgAišti. ėtesnSim tavo it 
mano gyvenimui, iretgi gyvybei gresia didelis pa
vojus. Mudu turim bėgti ir kuo greičiausiai — 
šiąnakt dar. Bėgsim kartu. Aš jau nurfiaOti tcžkią 
vietą, kur galėttfrmėfti pasislėpt it pririgfeasti.

Petras atrodė persigandęs ir dar labiau su
mišęs. Leokadija priėjb arij it ^jtadėjb ^žibiai 

Iglamėnėti. z
— Mielas Petreli, juk aš žinau, kad tu mane , 

myli. -Aš tate taip pat. į’akefiui inū^Iū sosTtudkrim 
ir gyvensirė,’ kaip vytos šu ėriena. Geihail

— Taib, šviesiausioji ponaite...
Leokadija staiga išattofckė St lyg

pasakė:
~ Nebevądink mabęs taitiybf^ai, nMYik 

tiesiog vaikiu.
Petras iŠsiMm?kė it mytrė Vietoje.

Tailką, Petrei t Tu, todos, bofėjki kfcžk^ 
atsakyti man.

~ Taigi,, norėjau... Mylėt tai aš tamstą my
liu, netgi labai. .. Alė kaipgi riabar mes galina 
susituokti ir gyventi kaip vyras sm žmona?

— Kodėl? — gyvai pagavo Leokadija.
Petras liūdnai nuleido galvą.
— Aš esu prastas, nemokytas baudžiauninko 

sūnus, t> tamsta tokia išlepinta, gražiai išauklėta 
gafingTaūslb ponč duktė.

— Ne, Petreli, tu klysti ir bė toikalo žemi- 
nies. Tu nesi priafeė it ftėfcūsi. TaVo gymis nieko 
nereiškia. Teisybė, f?ėmokytas, bet tave išmo
kysiu ir dideliu žmogum padarysiu. Tu būsi lygus 
sti tnaYurn, nes dideliafe tilefitais eši apdovano
tas. Aš paritnišiū dtougė Visas savo brangenybės
— aukso, sidabro, deimanto. Mu^vieti ilgam ūž-
bfeks. T&l sakMu sakyk, ..

Petras sakiai peshg^vėnb. Čia balo, čia raudo 
jis. Prakaitas gausiai dtėkiftė Vėidą-. Ji šluostė 
Šftk’ifie savo ndsbinitė ir Vėrine. Jarte Įnirtusiai 
kovojo dvi jėgos, taiyturti dri ŽESftieitybės. Viena
— prigimta., veržli, antroji —suvaržyta, gauta,
kb^p lekajhtiš apdaras. Begalinis
skttišfcat dtoskė šiMį. Vfea tai pfemiau buvo 
svąjonė, tokia mieU, gaivi, siekiifrna. Dabar ne- 
toėSffce jos 8r tDa&eY visa tai staiga pri- 
ūift^o, kr Wepasiton^us, klaikiai,
šAiftfaigėi- Kai keta ptokfeftXnas teugiai grū- 
ttibjb balsas 9S *Iš ubago pono ne
būsi Tū tių &jktėtų bėraSi it tu tb pdho žentu ne-

čia Vei priridėjė riMLs tėve Įspėjimas: 
“Aš sak5aū it salQ'sitic šu ponu nedtougauk J”

NA ponaite. .. — ištarė ir apstulbo Pėtras. 
Pats persigando, kai išgirdo, ką ištai^s. Taip per- 
sigande, lyg būtų čia kirviu kam stiogęs ir ne
gyvai užraudęs. ••

— Kas tie, Petrei? — Leokadija griebėsi gai
vinti paskutinę vilties kibirkštėlę.

Šiurpiai, pakaruokliškai atsiliepė Petras:
— Nieko iš to nebus... Jūs prakeiksiu pas

kui ir mane, ir šią naktį... .'
Daugiau nėbesistenge Leokadija. Ašarotomis 

akimis pažvelgė į .jį ir sugniužo, kaip gęstant gy
vybei vienintelio nebegrąžinamo žmogaus. Vos 
besilaikydama ant kojų, abiem rankom apsikabi
nti jb kaklą it pabučikvb į Vėidą. PetTb skruostu 
nUtiško ir pašiliėjė dvi jautrios

:— Vistiek, Petrelį tu bėk, ir tuojau, nes būsi 
atiduotas Į rekrūtus. Šiandien netikėtai aptikau 
ant tėvo stalo sąrašą. Ten esi ir Vn įrašytas...

Leokadija, svyrom nueidama, užlaužė abi 
Tankas ant galvos ir sušuko: . .• V

— Vai, Dieve mano, kokia aš nelaiminga!..
Petras išėjo iš jos kambario ir leidosi rusvo 

marmuro lipyne. Jis slinko nei gyvas, &ėi miręs. 
DaugiaM būVb panašu kbd jaU g^Vena aname 
pasaulyje. Tuojau pribėgo Verutė-ir apibėrė 
klausimais:

— Na kaip? Blogai, Petreli? Kas atsitiko? 
Ką gi ji tau pasakė? '• .

Petras ėjo ir praėjo — be žodžio, bė žvilgs
nio. Jis dabar bėgo pats nuo savęs. Baisiausiai 
šią akimirką neapkentė, pats savęs ir gailėjosi, 
kad negali Išnykti, kad mato ir girdi tups, kurie 
irgi dėl jo kenčia. Bėgo ir jautė, kad lengva niro 
kitų pabėgti, bet nuo savęs — sunkiausia.

(Bus daugiau) <
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

, tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 

fflliilOllllllitiiltlllllllllllllMIIIlilli

dr. paul v. Dargus 
•YOYTOJA& IK CHIRURGĄ* SUSIRINKIMU

Mmucmm atrMMriuc

F6T ANDOS; * * diemtoilt ii

‘ TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau- 
&iįa ruošia pavasarinį pikniką gegu
žes 2 d., sekmadienį, Vyčių salėje ir 
sodelyje, 2abo W. 47 th Street. Pradžia 
1 vai. popiet šokiams gros gera mu
zika. Veiks baras ir virtuvė. Bus 
skanių valgių.

Kviečia Komisija ir Valdyba

j vėęąis ^tstogą ir
Obuolių ko4ė yrą naudinga 

kūdikiams, obuolių komportas 
i duodamas sveikstantiems ligo- 
| njanu, obuolių sunka sudaro IĮ- 
| gūnių garint.

ir iweik$s> šauktis gydytojo”—

Tq pdęįodtk) teisingumų ga
li patirti kiekvienas, kam teko 
pervargti — užlenk* suvalgyti 
obuoiiį įf tuojau pastebėsime, 
jog sugrįžta energija,gerą nuo-

TUVIŲ DIREKTORIUS

vėsinama laidotuvių koplyčia

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Dr. Jonas F» Mažeika
DD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

yalandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71sf SL TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2454 WEST 43rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

• * Ofise telefonas; 776-2MQ, 
KaxidMciiM telaiu MI-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-420Q

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauak 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. 8ERENAS, TeL 925-8063

MOVING 
Apdrausta* perkraustymM 

ii įvairiy atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 376-18*2 arta 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijof
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Paukua 
Teltfu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, iL 60829

Cbicagos Anglijos Britanijos Lietu- 
tuviai klubo Motinos Dienos minėji
mas ir pusmetinis narių susirinkimas 
įvyKS gegužes 2 dieną, 2 vai., Jauni
mo Centre. Visi nariai kviečia m i da
lyvauti. \

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingiausia yra vąlgyti ža

lius ir su žieve obuolius.
Todėl lėdami obuolius prie 

kopūstų ar burokų, būtinai 
juos sutarkuokime su žieve, 
kad turėtumėm ir svarbius vita
minus.

Šio vaisiaus žievėje kaip tik ir 
yra naudingi vitaminai.

i Obuolių košė, marmeladai ir 
kitokie iš obuoliu pagaminti val
giai yra naudingfi sveikatai ir jų 
neturįme vengti.
Gydytojai mums patars kuriais 

kraujo apytakos atėjais, inkstų 
susirgimo ir kitais negalavimais 
švieži obuoliai veik atstoja vai
stus.

Obuoliai turi būti valgomi 
kasdien.

Tuo pasitarnausime sveikatin
gumui, padėsime gero virški
nimo procesui ir atgausime pra
rastą energiją* , <

EUDEIKI
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Naudinęji patarimai ir įdomūs dalykai
Apiberkime jas druska, o 

skiau — valykime kietu šepe
tuku.

Popierinis rankšluostis, padė
tas dugne indo ąr lėkštės su dar

pa-
Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros

klubo susirinkimas įvyks antradienį J žpvėmis šaldytuve, palaiko dar- 
fž8e5^ W 47^°FoeįuSSlmo! žovėse ^ežesnį žalumą ir ap- 
bus vaišės. i saugo jas nuo šaldytuvo drėg-

A. Kalys, rast, j mės

DABAR JIS PATS PONAS j Galima apsaugoti spalvų nu- 
I blukimą

ffose S4
skalbiamosę medžia- 

! gose sekančiu būdu: plauti 
, v , j kaip paprastai, muiluotame van-

kol jam atneš užsakytus da-| pamerkti ke.
y s" , . * , 1 lioms minutėmis į actą (vine-

Pagaliau, kantrybes netekęs, | q au van.
jis pasaukia vyriausią padavėją; , .
ir klausia: I ’ *

-Sakykit, kas pasidarė su I Nekabinkite 
mano padavėju? Kodėl ]is ne-: 
atneša man užsakytų valgių? . arba plastįkinį,
- Atsiprašau, pone, tamstos ite medaus ska.

padavėjas šuo metu pats pie- j .
tauja. O, bevalgant, jis nemėg-‘ 
sta būti trukdomas.
Pelais duonos neatminkysi.

Jį “apdovanojo” medaliu

— Už ką tu gavai medalį?
— Už atsižymėjimą.
— O kuogi tu atsižymėjai?
— Apsivedžiau našlę su sep-į bates. . 

tyniais vaikais.
* * *

Gerai “užpylė”
— Kiek ilgai žmogus gali gy

venti be smegenų?
— Tu pats tą turėtum žinoti, 

atsakė bičiulis.

: *

medaus metali-
bet vartokite

nes-

* * $
Verdant makaronus ar ryžius, 

vanduo nebufouliuos, jei į jį 
įdėsime šaukštą sūdyto svie
sto. ♦ * *

Į verdančias sausas slyvas 
į gerai yra pridėti žiupsnelį ar-

i

» * *

Jei išvirta sriuba yra per daug 
sūfį, tai į ją reikia įpijjti trupu
tį geltono cukraus (brown shu- 
gar) ir tuomet ją galima vai-

* * *
NEĮŠLIEKITE VANDENS, 

KUĘIAME VERDAT DARŽO-

Geros šeimininkės neišpila to 
vandens, kuriame yirė daržo
vės, bet sunaudoja tą skys
tį, gaminimui padažų arba “so- 
sų . • I

Mat, tokiąme vandenyje pasi
lieka daug vitaminų ir minera
lų, kurie yra reikalingi musų 
organizmui.

OBUALIAI YRA SVEIKAS IR

KAIP PASIGAMINTI 
SKRYLIUS

Tam rekąlui reikia paimti:
1 kiaušinį,
Pusantros stiklinės miltų, 
truputį pieno ir 
druskos.

Iš veršienos mėsos prieskonių 
išvirti sriubą, įdedant. 1 šaukštą 
sviesto, druskos ir tris kvortas 
vendens.
Skryliams skirtus miltus, kiau

šinį ir vandenį suminkyti tešlą, 
kurią vėliau plonai iškočioti ir

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NAUDINGAS ĮKAISTAS ''' _ • J » „
" s mis (vieno centimetro pločio ir

Obuoliai iki šiol nebrangūs trijų centimetrų ilgio).
(tik paskutiniu laiku pabrango) į Skrylius sudėti į verdančią
vaisiai, ne vien turi patrauklų anksčiau pagamintą sriubą ir iš- 
skonį, bet jie suteikia daug virti.
naudingų mūsų organizmui Sviestą 
elementų; obuolių rūgšties, po- į sriubą 
tašo, geležies, vitamino C, A, tine.
Ę-lir B-2. 1 i ,

Vadinasi, jie yra naudingi barstyti žaliais petražolių lapeJ 
dėmių, nes tuomi jas padidinsi- sveikatai.
me. Dar labiau, jie kai kuriais at-

Tas suteiks tinkamesnį skonį 
ir spalvą.

* * *
Norint nuvalyti nuo drabu

žių suodžius, netrinkime tų

paspirginti, supilti ! 
ir užbaltinti grie- ' j

Duodant

liąis.

j stalą sriubą, pa-.

Magd. šulaitienė

JEI JŪS NORITE SIŲSTISIUNTINĮ - DOVANI I LIETUVI IR USSR DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI

ŽINOMOS FIRMOS

SAULĖS DŽIAUGSMAS
i

Surinkt norėtus visą džiaugsmą!
Iš pasakų senų — 
Ir kaip dainavo pilys 
Virš marių sklidinų...

Surinkt viską, ką palikom. 
Kas skendo ežere —

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,JNG.
£ (LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA:

f 1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — TeL: 581-6590, 581-7729 
H? Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai- 
Y ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muilai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
fe NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
y įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
ra Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek- 
f madieniais — nuo 9 valandos ryto iki 4 valandds popiet.
S MŪSŲ SKYRIAI:

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Kaip karalaitę bokšte migdė, | 
J

Čiulbėtų aukso paukštis sode,, 
Žaliuotų obelis.

Ir tvenkiny gražiausia juosta 
Sudužtų spindulys. . . 
širdyje paklystų saulės

džiaugsmas

Dainuotų paukščiai, baltos pilys 
Virš mariu sklidinu . . .

Eug. MatiL\evičius ’

1 , ----------- JŽmona kartais būna panaši į 
platų žodyną, kuriame yra daug 
nereikalingų žodžių.

Ciicacos

Uatsvię

Laidau vis
Dirtklari^

AAMULANSQ
PATARNAVIMAI

TURIM*

KOPLYČIA*

VISOSE MIESTO

DALYSI.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWJCJ)

STREJCI KEFubtic 7'1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, falo* Hilo, III I7W41»

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
VVLYN, 1360 banga AM. veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausiu pasaulinių 
anių santrauką. Be to. komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. Šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipts į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvą, 502. E.
Broadway, So. Boston, Mass. 02127.1 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi-1 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie-1 

tuviškų dovanų. I

E Miami B«ach, fjg. 33139 — |201 17 SL ........... .........-------
P Allentown, Pa. •— 12$ Tilghman Street —.........

Baltimore 3J, Md- — J828 Fleet Street .........................—
| Brooklyn, N.Y. 11^18 — 485 McDonald Avenue ........

[ Buffalo 12, N.Y. — 781 Fillmore Avenue  ...—  
| Chicago 22. IM. — 1241 Mo. Ashland Avenue ___ ——
Į Chicago, |ll. 60629 — 2608 West 69 Street ...... .........
į'Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Ąve...... ................
£ Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd_________ ——
B Detroit J2, Mich. — Hf$1 A>s Campau Av*au$ —------

Herkimer, N.Y. — McKennan Rd. -..... ......... -™~—
■ Hamtramck, Mich- — 11339 Jos. Campau Avenue------

Chester. Pa. 19013 — 2819 W. 3 St___ __________
Los Angeles 4, CaJH. — J59 So. Vermont Aveaw -------
New York 3, N.Y. — 7$ Second Avenue--------——

JMew York 3, N.Y. — 324 E. 9th St.......... ---------- ------ ------ -
Philadelphia, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. _-------
Phoeel*, Ark. 85427 — 22047 N. Black Canyon Hwy. 
Rahway, hl.J. — 47 Rasf tyblton Avenue .............................
Sitver Springs, Md. — 1002 Kennebec Ave. ______.—
South River, NJ. — 41 Whitehead Avenue —------ -------
Syracuse. N Y. 13204 — 515 Marceliu$ Street  ——

v
S

. (3fl5) 673-8?20 
435-1 $54 

___™ 342-4?40 
_____ 633 0990 

___ 895-0700 
__ ___ 484-2813 

925-2>87 
227-4*50<3»2>

(214) 845-6078 
365-6780 

(315) 866-3939 
365-6740 
478-2*71 
3*5-6550 
674-1540 
475-7430 

. (215) WA 5-8*78 
— (602)

(302)

(301)

942-8770 
3814800 
589-4464 
257-6320 
475-9746

OWYOUR HEART P. J, RIDIKAS
80. HALSTED STREET feL TArtU 7-11U

BUTKUS - VASAITIS
1446 Sa. Wh Av«, Ck*ro, DL T«L: OLympic t-l04P

| PETRAS BIELIŪNAS
I 4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayett* 3-3871
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TYLL4US SURINKTOS AUKOS ’ >
Kovo mėnesio 14 dieną gražio

je Martinique salėje įvyko Nau
jienų banketas. Salė buvusi pil
na, bet ne visi politikai pajėgė 
atvykti. Oras buvo blogas, vė- 

šallas. Atstovas Russo 
ir pasakė labai gražią 
primindamas Kongreso 
nuotakas apie pavergtą

juntas, 
atvyko 
kalbą, 
atstovų
Lietuvą ir pasiryžimą padėti lie
tuviams atgauti laisvę ir nepri
klausomybę. Tuo tarpu Edward 
Derwinskis telefonu praneš?, 
kad gali kuk pavėluoti, bet jis 
į Naujienų banketą atvyks. Bet 
Derwinskis neatvyko. Jam, gir
di, pakenkęs blogas oras...

Kongreso atstovas John Fary, 
nekreipdamas dėmesio Į blogą 
orą, atvyko’ į banketą.

Banketo metu tvarkytoja 
K. Austin gauna telefonu prane
šimą, kad lietus ir vėjas išvertė 
viena namo siena ir visa namo 
kampą. Girdi, užverstas visas 
skersgatvis. Kristina pasiuntė 
savo sūnų patikrinti, kas atsiti
ko senam Naujienų namui.

Henry J. Juknaitis

Henrikas J., Juknaitis, ilges- 
* nį laiką išdirbęs nemažame 

Clearing Banke, 5235 W. 63rd 
/ Street, paskutiniu laiku buvo 

paskirtas to banko vicepre
zidentu.

Henrikas, gimęs laisvoj Lie
tuvoj, Kauno mieste, vaikys* 

i tės laikais atvyko į Ameriką 
; ir po kurio laiko, baigęs čia

Banketas turi eiti savo tvarka.
Eina
Tuo 
tarė, 
nigų

kalbos, šokiai, maistas, 
tarpu Osvaldas Tylius nu- 
kad geriausia parinkti pi
namai taisyti. Jis pats pa 
savo $30 ir, pasiėmęs pro

gramos lapą, pradėjo aukas 
rinkti, štai aukotojų sąrašas ir 
tame pačiame bankete įteiktos 
aukos, šiomis dienomis bus skel
biamos kitos aukos.

Osvaldas Tylius bankete su
rinko namo stogui ir sienai pa
taisyti:

B. A. V.
J. J. S.

J. ir M. Pabedinskai .. 
Balčiūnas..................
J. Jasiūnienė _____
Osv. Thil ............... .
J. Trįčys...... -............
Kunigunda Končienė..

Iš viso gauta

$ 2.00
2.00

10.00
2.00

. 5.00
2.00

30.00
30.00

5.00 :
5.00
5.00

$98.00?

mokslus Wilsc'n Junior Col
lege ir American Institute of 
Banking, 1961 metais pradėjo 
dirbti Clearing Banke, vis kop
damas į aukštesnes pareigas, 
kol pasiekė net labai atsakin
gą postą.

Tenka tik džiaugtis, kai 
mūsų žmonės iškyla i viršū
nes. J. ž.

RAMO VeNAI SURENGĖ 
DR. A. RUKŠOS KNYGOS 

PRISTATYMĄ

Balandžio
kavinėje minėjimą pradėjo p. 
Vengianskas, pakviesdamas pul-

dr. A. Rumšos gyvenimo apy
braižą: kilmę, išsimokslinimą, 
į eitas atsakingas pareigas ka
riuomenėje ir aukštose mokyk
lose. Autorius, rašydamas kny
gą, naudojosi moksliniais šalti- 

I niais, kurie praturtino knygos 
• turinį.

Klausant p-lės A. Rūgytės 
Į pranešimo, susidarė įspūdis, 
į kad ji ne tik skaitė, bet, kaip 
Į kvalifikuota istorikė, tiesiog stu- 
įdijavo Lietuvos kovas su lenkais 
ir susirinkimui patiekė kovų 
analizę. Plojimu dėkojome p-lei 
A. Rūgytei už kruopščiai pa
rengtą knygos pristatymą.

Buvo keletas klausimų, Į ku
riuos p-lė A. R u gylė sumaniai 
atsakė.

i
j Iš viso parduota apie 60 kny
gų. Beliko tik 14. Kaina — $17.

Birutininkės pavaišino sumuš-

i

25 d. 3 vai. Jėzuitų tiniais’ pyragėliais, kavute. Da-
lyvavo apie 70 asmenų.

Knygą išleido Lietuvių Karių
[kininką J. švedą vadovauti. Veteranų S-gos Centro Valdyba,; 
(pulk. J. švedas gražiu Įvadiniu j-Cleyeland, talkinant “Kario” re- 
(žodžiu pasveikino gausiai susi- j dakcijai. Antrame tome\ palie- 
rinkusius dalyvius ir pakvietė 4 čiami lietuvių-lenkų santykiai ir 
istorikę A. Rūgytę pristatyti dr. j k°vų pradžia. Pirmą tomą pa- 
A. Rumšos knygą “Kovos dėl į rašė pulk. K. Ališauskas, kuris 
Lietuvos nepriklausomybės’: Tai j Pr^eš keletą metų mirė Chiea- 
yra II tomas. K. P;

Prelegentė pirmiausia patiekė! ----------------- —

JAU BAIGIAMA SPAUSDINTI

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

L Laiškas Naujienoms
£ Naujienų vasario 9 d. laidoje 

Juozas Nendriūnas, savo straips 
^1 nyje “Chaldėjai gavo katedrą”, 
$ j pamini Jurgį Matulaitį, kaip 
S j’marijonų steigėjai Čia Nendrių- 

nas padarė klaidą; marijonai 
|| į yra senas lenku ordinas, įsteig- 

tas Lenkijoje 1673 metais. Len- 
' Šį; kų — lietuvių unijos įtakoje šis 

ordinas buvo’ atkilęs ir Lietu
von. Rusų, carų'laikais 1831:ir 
1863 metų sukilimų stabdymo 
įtakoje marijonų veikla buvo la
bai varžoma, o 1904 m. pasku
tinis Marijampolės vienuolynas 
buvo' uždarytas. Jurgis. Matulai
tis, kuris Kielcų kunigų semina
rijoje buvo gavęs Matulewicz 
pavardę, gavo Pijaus X pritari
mą vienuoliją atnaujinti slap
tab

Taigi, Jurgis Matulaitis mari-

X 
a

Î̂
Jonus ne Įsteigė, o atnaujino.

----- ------------------- ------------- —--------

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) ‘ r
Siųsti čeki: j

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

I Apie marijonų atnaujinimą 
I yra minėjęFir marijonų kun. dr.
Rimšelis, pastebėjęs, kad tai pa
daryta gaudantis lenkų — lie
tuvių unijos bažnytinėje srityje. 
(Žiūr. D-raugas Nr. 297 
1976 m., pusi. 4).

(51)

—- Venecuelod Lietuvių Drau- ; 
gija ruošia Motinos Dienos pa-J 
gerbimą š.m. gegužės 8 d., šeš-1 
tadienį, šaulių salėje, 2417 W. | 
43rd St. Bus trumpa programa,' 
vakarienė, taurė šampano. Šo-1 
kiams gros pirmos rūšies orkest-' 
ras. Auka asmeniui — $12. Re- , 
zervucti vielas šiuo telefonu; 
776-3727.

— SL Peter burgo, Floridos, 
BALFc metinis narių susirinki- I 
mas įvyksią š. m. gegužės mėn. | 
17 d., 11 vaL 30 min. Seminole, 
parke, 8-me paviljone. Po susi- ( 
rinkinio — kavutė. Valdyba

SPECIALUS AUTOBUSŲ 
KURSĄVD1 AS Į KAPINES

Yra specialiai paskirti miesto 
susisiekimo autobusai, kurie va
žinės gegužės mėnesio sekma
dieniais ir per Memorial Day-ge^ 

gužės 31 d. nuo įvairių miesto 
dalių į kapines ir atgal.

Autobusai nuo 111 ir Western 
gatvių kampo į MT. OLIVER, 
ST.KASIMIR ir HOLY SEPUL
CHRE kapines ir atgal pradės 
kursuoti, nuo 9 vai. ryto ir ve
žios keleivius į kapines ir atgal

I ligi 4-tos vai- po pietų.
** r va’i r* e v i 1 n oPaskutnis autobusas iš HOLY

SEPULCHRE išeis 4 v. 30 min.
i-po piet. Minėti autobusai palai

kys susisiekimą kas pusę valan
dos.

— Artimieji pranešė, kad 
šiandien, balandžio 29 d., Claude 
Luth, gyv. 'San Pierre, Indiana, 
sulaukė 70 metų amžiaus. Ansk- 
čiaii gyveno Chicagoje. Linkime 
jam sveikatos ir sėkmės.

— MAIRONIO, Tautos žadin-
tojo, 50 metų mirties minėjimas 
rengiamas š. m. gegužės mėn. 
16 d., sekmadienį, 3 vai. po pie
tų, Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje. Kalbės poetas Stasys 
Santvaras (iš Bostono) ir kun. 
dr. Pranas'Gaida (iš Toronto, 
Tėviškės Žiburių redaktorius). 
Meninę dalį ‘ątliks' solistai Roma 
MastienėuAli^. Algirdas Brazis, į 
akompa^^ąnt muzikui Aloyzui garso išg^į^ti,'^radęSa bėgti, 
Jurgučąti.. j. minėjimą įėjimas'—1~J- ---- -—
laisvas,Visi \ kviečiami daly
vauti. minėjimo, J.C. kavinė
je dalyvjų. pabendravimas. Pien- 
gia LST ,JKprp 1 Neo-Lithuania 
(Chicagos-padalinys).

—- R- Liet. Bendruomenės Vi
durio Vakarų Apygardos valdy
ba šaukia višudtinį atstovų, na
rių ir prijaučiančių suvažiavimą,

PELĖDA BUVO LAIKOMA 
IŠMINTIES PAUKŠČIU

; Pelėda jau nuo senovės bu
vo laikoma išminties simbo- j 
liu.

Gi civilizacijoje atsilikę tikė-' 
davo, kad pelėdos ūbavimas pra 
našauja mirtį.

■ Pelėda yra būdingas nakties 
paukštis, nes silpnai matydama 
dienos šivesoje yra ypatingai; 
žvali tamsoje.

pelėda juos jJa^M^^nato ir 
sugauna. ?

Pelėdos akypraplečia
.. . . ' >• ... .

KmiaL — P«rd«vimwi _ Mamcl, Žemi — ParriavhMi [f 
UAL ESTATK FOR SALI | UAL 1ST ATI FOR ŠALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: \ *

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentes ;1

U12 W. Cermak Road Chicago, Hl, TeL 847-7747 ‘

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE ................
6529 So..’Kedzie Ave. — 778-2233 - t ■

■ -....................- ■■■■ -------- ---------------------------------------------------------------------------------- — f

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIU IR PAJAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC
Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

73-oji gatvė ir Washtenaw 
KAMPINIS 3 miegamų mūrinis 
namas. Įrengtas rūsys su virtu

ve. Garažas. $46,000..
Skambinti 778-682S

JOHN GIBAITIS
Advokatu įstaiga 

6247-S. Kedzie Avė.. j 
(312) 776-8700

RENTING IN GENERAL
N n o m o 3

į MARQUETTE PARKE išnuomo- 
i jamas 4 kamb. butas, šiluma ir 

ų . I karštas vaftdu0; šaWytdm ir
Pelėdos plunksj^^-a issi-’ • •

skiriančiai minkštos;^, švelnios, 
todėl gi gal? įlabaf tyliai skri 
sti. I

•Per parą pelėda suėda maisto
kuris įvyks šeštadienį, 1982 m. |-^ek’ kiek Pat*
gegužės 1 d. Marquette Parko j b.-.*-
parapijos salėje. Suvažiavimo, Laimingas žmogus; kurį sveti- 
pradžią.10 vai. *.'•■■■ J mąs patyrimas, pad'aro'jšmintin-

R.L.B.V.V. Apg. Valdyba gesniu. - ' / i

Kool-Aid’...On ASiick
- BRAND SOFT DRINK MIX

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® 

Unsweetened Soft Drink 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

Mix,
Dissolve soft drink mix and . 
sugar in water. Pour into 
plastic ice-cube trays or 
small papercups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

SOf/E CHICAGO MOTOR CLUB HF3

don’t cut in between cars 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
following distances.-, «

IF YOU DRIVE at the 
speed sryw 

the RfG^T LANE.

pečius. Naujai dekoruotas.
Telefonuoti iki 8 vai.'vakaro 

RE 7-7720

“LIUCIJA” p
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija"’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą, nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENT AI.

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje, j

—. Albatrasas iš vandens nie
kad neišlipa. Jis tik padeda ant 
akmens kiaušinį, 80 dienii ant 
jo tupi, mažylį kelias dienas le
sina, o vėliau įstumia j vandenį 
ir nuplaukia gilyn.

Seniausa muzikinė forma ne 
vien lietuvių, bet ir kitų tautų 
•tarpe, yra daina.

CALLOUSES?
Medicated Disks work 
to remove callouses, 
while cushioning pads 
protect from painful 
shoe friction.

"elektros įrengimai 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, gr»it, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS ' 

■ 4514 S. Talman Av*.
. Tai. 927-3559

D ĖMĖ SI O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktą! S120 pusmečiui autonckHic 
Liability apdraudimas pamlnio- 

kaniš. Kreiptis: 
..A. LJkJJ RAITI!
4645 So. ASHLAND AVI 

•17-^. TeL 523-8775' į '

Dengiame ir taisome visų rū- 
I šių stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIEL A 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir tetnfenyMaK
Pardavimu ir Taisymu

|9Hi Strut 
Tat RĖpubife 7-1M1

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer Arenas,

Chicago, III. 60632. Taf. Y A 7-5916-u Tv . 7-' v*

M. Š I M K p S

•; f Notary Public *** ' :
! INCOME TAX SERVICE Į

4259 -S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra * 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. ZaMlia Agent 
329S14 W. 95fh SI

46642, . 424-U54 k
Stale : a”n

AdvoKAtaa
GINTARAS P. CEP1NA1

Darbo valandoc: nuo 9 vtL ryt»
Iki 6 vaL vak. Sedtadieni nn«

• vaL ryto tkl 12 vaL d.
Ir pagal rn aitą rimą

T«1 776-5162 art» 77t-51ll
Weat 63rd Street

Chfaaco, UI- «0<2>

Cortaid. icrVMI

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

TH *g ‘o8k>pi3 — g Thursday, April 29, 1982




